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Opzoek voor een goede spreker voor jou kamp?  
 
Hieronder hebben we een lijst van beschikbare en ervaren jongerensprekers. Alle sprekers zijn bereid om zich aan te passen op jou thema, wensen of kerkelijke achtergrond.  Mocht er 
een spreker tussen zitten die jullie graag willen uitnodigen om te spreken, neem contact met ons op (info@mountaintop-experience.nl / 06-40936655) om de mogelijkheden te 
bespreken of een spreker te reserveren. We verwachten minimaal dat de reiskosten van alle sprekers vergoed wordt.  
 
 
 

Naam Foto Passie(s) Thema’s waar ik graag over 
spreek 

Ervaring Mogelijkheid 
voor muziek? 

Prijs-indicatie 

Antonio 
D’arpino 

 

Ik werk als opvoeder met Autistische 
jongere, ben leider van een 
gospelband, coach van een 
zendingskoppel in noord Afrika, beleef 
passie in het delen van Gods woord, 
tuinier heel graag, en ga in 2018 
trouwen met de mooiste vrouw van 
België.  
 
 
 

Gods Woord….ik heb 
heeeeeel veel thema’s: neem 
contact op en zoeken we 
samen een passende thema.  

Ik heb jaren jeugdwerking 
gedaan in een kerk en ook 
regionaal veel 
jeugdweekends en kampen 
gedaan.  

Ja:  
http://wakeup
4jesus.blogspo
t.be 
 

Laat de Heer je 
hierin leiden 

Marian 
Timmermans 

 

Enkele passies: reizen, schrijven, snoep 
scheppen bij Jamin, touwtje springen 
en de wind voelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe neem je tijd met God, 
Identiteit, Bible Experience, 
de 12 discipelen 
Of: Thema’s op maat 

Religieus trendwatcher bij 
Young & Holy, professioneel 
jongerenwerker en auteur 
van o.a. ‘Mind your Faith’ 
 
http://www.youngholy.nl/o
ver-ons 
 
 
 

nee 199-250,- excl. 
BTW en 
reiskosten 

Jongeren helpen God ontmoeten 

mailto:info@mountaintop-experience.nl
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Marc Potters 
 
 
 
 

 

 
 
 

Het opzoeken van jongeren die aan de 
rand van de kerk zweven. Ik ben er van 
overtuigd dat God, juist in een tijd 
waarin de kerken krimpen, steeds 
meer buiten de kerk werkt. En ook 
daar mogen we Hem zoeken en 
aanwijzen. Als officier van het Leger 
des Heils zoek ik altijd de verbinding 
tussen de kerk en de 'gewone' 
maatschappij. O ja: Ik ben ook nog een 
verwend aanhanger van alles wat met 
Science Fiction of Fantasy te maken 
heeft. Ik maak, arrangeer en schrijf 
daarnaast met veel passie 
(gospel)muziek, ben een liefhebber 
van de Late Romantiek in de muziek, 
maar ben ook een echte aanhanger 
van Dirty Loops en Ed Sheeran 

Ik spreek graag over Jezus en 
hoe Hij met zijn leerlingen op 
weg ging. Ik laat dan graag zijn 
humor spreken. Ik geloof dat 
de Bijbel en daarin het leven 
van Jezus relevant zijn voor 
ons leven hier en nu. 
Daarnaast spreek ik graag 
over groei, discipelschap en 
Gods plan in ons leven. 

Jeugdwerker Leger des Heils 
 
Als officier van het Leger des 
Heils spreek ik binnen onze 
geloofsgemeenschap zo'n 
twee keer in de maand. 
Daarnaast spreek ik ook 
binnen andere kerken 
tijdens jeugddiensten of op 
scholen. 

Ja In principe kom ik 
gratis, maar 
mocht je toch iets 
willen geven, dan 
wordt een gift 
voor het Leger 
des Heils op prijs 
gesteld! 

Mariska Potters  

 
 
 

Jezus, chocolade, dansen, tekenen, de 
Bijbel, kinderen en jongeren, 
discipelen, reizen, bakken en koken.... 

Discipelschap (geleid worden 
door Jezus), heiliging (werking 
van de Heilige Geest in je 
leven, meer op Jezus gaan 
lijken), missionaire thema's 
(hoe je mee kunt werken met 
Gods missie in deze wereld), 
de missie van het Leger des 
Heils specifiek, identiteit in 
Christus, gemeenteopbouw, 
de 10 geboden of beloften 

Kinder- en Jeugdwerker 
Leger des Heils 
 
Opleiding GPW, officier 
(=voorganger) bij het Leger 
des Heils en spreek 
daardoor regelmatig in 
verschillende gemeenten, 
diverse bijbelstudiegroepen 
geleid, bijbelstudie voor 
Jamboree (internationaal 
Scoutingkamp) in 2006 
geleid 

Nee een  reep pure 
chocolade en/of 
een donatie aan 
het Leger des 
Heils 

Paul 
Groenewege 

 

Mijn passie, zijn uiteraard God, mijn 
vrouw en onze zoon. Reizen, andere 
culturen en nieuwe plekken vind ik 
helemaal geweldig. Ik vind het fijn om 
onder de mensen te zijn, maar af en 
toe lekker alleen de natuur in kan ik 
ook van genieten. Ook vind ik het fijn 
om te mogen spreken om Gods woord 
en liefde te uiten.   

God’s vaderhart, Het kruis, 
Heilige Geest, Gebed, 
Discipelschap, de Bijbel, de 
kerk, Gods liefde, Genade en 
alle onderwerpen van de 
Alpha cursus.  
 

De afgelopen 20 jaar heb ik 
veel over verschillende 
onderwerpen gesproken. Dit 
voornamelijk in het 
buitenland, maar ook in 
Nederland. Veel voor jeugd 
groepen, conferenties voor 
jongeren, kerken, 
gevangenissen, Alpha 
cursussen en op straat! 
 

Ja Alleen reiskosten 



Brittney 
Esselink 

 

Ik ben gepassioneerd voor jongeren en 
kinderen… vooral om jongeren op weg 
te helpen met een ontmoeting met 
God. Ik wens dat alle jongeren zichzelf 
mogen ontdekken en ontwikkelen 
zonder belemmeringen van de wereld 
om heen, negatieve ervaringen en 
onzekerheid. Ik ben creatief en vind 
het altijd leuk om mijn passies op een 
creatieve wijze te kunnen uiten.  
 
 

Identiteit in Christus 
Keuze maken voor God, leren 
om gaan met tegenslagen, 
verslaving, verzorgde 
meidenmiddag, angsten, 
overwinnar zijn…. 
Of een thema op maat 
 

Orthopedagoog (Leger des 
Heils), Kinder- en 
jeugdcoach, oprichter 
MountainTop Experience en 
ervaren jeugdwerker 
 

Nee Laat de Heer je 
hierin leiden 

Martine 
Versteeg 

 
 

  Jeugdwerker Missie 
Nederland. 
 
Ervaren jeugdwerker bij JOP, 
NGK-Jeugdwerk, PKN 
jeugdwerker adviseur 

  

Mira de Boer 

 

http://www.miradeboer.nl  Ik heb jarenlang voor 
Stichting Agapè gewerkt, 
maar ben nu voor mij zelf 
begonnen als freelance 
spreekster en schrijfster. 

  

Worship band: 
Heartbeat 
Worship 
 

 

 

www.jezusonshart.nl 
 

 Wij zijn Heartbeat Worship. 
We willen graag eenheid en 
intimiteit met Jezus 
brengen, waar we ook 
komen. En dat mogen we als 
de ‘muziektak’ van 
Heartbeat Nederland op 
allerlei plekken doen. 
We zijn een heel team van 
aanbidders.  

  

Christelijk 
Podium 

 https://christelijkpodium.nl/ 
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Jeugdwerk.info  https://www.jeugdwerk.info/samen/je
ugdwerkers/ 
 
 

    

De Wittenberg 
Sprekers 

 https://www.dewittenberg.nl/sprekers 
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